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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o přijatých usneseních  
z 8. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 6. března 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2018 
3. Odbor kultury 

3.1 Návrh smlouvy o dílo na akci „Oprava okrasné plochy – jezírko v parku ŠZ“ 
3.2 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 

2019/2020 
4.2 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Interiér budovy radnice 2019“ 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova místních komunikací ve městě 

Šluknov v roce 2019“ 
5.2 Smlouva o dílo na akci „Oprava komunikace k vlakové zastávce Císařský“ 
5.3 Smlouva o nájmu hrobového místa 
5.4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na překládku stávajícího vedení CETIN 

v rámci akce „Šluknov, zastavovací plán Jihozápad – I. etapa“ 
5.5 Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce rybníka Zezulák – havarijní přeliv pod areálem 

VPZ“ 
6. Odbor vedení města 

6.1 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1006/2019 ze dne 04.03.2019 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 8. schůze rady města dne 
06.03.2019 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2018 

Usnesení č. 2/08R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2018.  

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Návrh smlouvy o dílo na akci „Oprava okrasné plochy – jezírko v parku ŠZ“ 

Usnesení č. 3/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oprava 
okrasné vodní plochy – jezírko v parku ŠZ“ mezi městem Šluknov a společností Technické 
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služby Šluknov, Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, ve výši 210.308,00 Kč bez DPH, 
tj. 254.472,68 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu.  

3.2 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo 

Usnesení č. 4/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na „Výrobu a montáž 
4 dekorací parkových laviček a oplocení terasy Šluknovského zámku“ mezi městem Šluknov 
a p. Jaroslavem Janečkem, se sídlem Tyršova 906/11, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
IČ 48972096, za celkovou cenu 198.926 Kč (zhotovitel není plátcem DPH), dle předloženého 
návrhu. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS)  

4.1 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 
2019/2020 

Usnesení č. 5/08R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov schvaluje pokračování přípravné třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 dle § 47 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Interiér budovy radnice 2019“ 

Usnesení č. 6/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Interiér budovy radnice 2019“, tj. nám. Míru č. 1, s platností smlouvy  
ode dne jejího podpisu do 30.04.2019 mezi městem Šluknov a firmou Nadhezda Ilieva Novotna, 
V Pískovně 522/4,400 01  Ústí nad Labem, IČ 72763761 za celkovou cenu 159.486 Kč vč. DPH, 
dle cenové nabídky ze dne 02.03.2019.   

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova místních komunikací ve městě 
Šluknov v roce 2019“ 

Usnesení č. 7/08R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Obnova místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2019“ firmě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
5.634.575,42 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 8/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 11/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova místních komunikací ve městě Šluknov 
v roce 2019“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 
378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 5.634.575,42 Kč bez DPH. 

5.2 Smlouva o dílo na akci „Oprava komunikace k vlakové zastávce Císařský“ 

Usnesení č. 9/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 12/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava komunikace k vlakové zastávce Císařský“ 
mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 324.976,06 Kč bez DPH, dle návrhu. 

5.3 Smlouva o nájmu hrobového místa 

Usnesení č. 10/08R/2019: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 17/113R/2018 ze dne 03.09.2018, kterým byla schválena vzorová smlouva o nájmu 
hrobového místa. 

Usnesení č. 11/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu 
hrobového místa, vč. přílohy s účinností od 07.03.2019, dle předloženého návrhu. 

5.4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na překládku stávajícího vedení 
CETIN v rámci akce „Šluknov, zastavovací plán Jihozápad – I. etapa“ 

Usnesení č. 12/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti s vlastníkem technické infrastruktury k akci „VPIC Šluknov, zastavovací plán 
Jihozápad“ mezi městem Šluknov a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČ 04084063, dle návrhu. 
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5.5 Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce rybníka Zezulák – havarijní přeliv pod areálem 
VPZ“ 

Usnesení č. 13/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 12/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce rybníka Zezulák – havarijní přeliv 
pod areálem VPZ“ mezi městem Šluknov a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 186.706 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu.  

6. Odbor vedení města (OVS) 

6.1 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1006/2019 ze dne 04.03.2019 

Usnesení č. 14/08R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1006/2019 mezi městem Šluknov 
a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterou se 
na dobu od 01.04.2019 do 30.06.2019 vytvoří 2 pracovní místa (uklízeč veřejných prostranství) 
s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 15.000 Kč měsíčně, dle návrhu. 

7. Informace starostky 

Usnesení č. 15/08R/2019: Rada města Šluknov nedoporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
vyhovět žádosti Spolku Radost dětem o stanovení výjimky z doby nočního klidu a měnit 
v tomto smyslu Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2013 o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně akcí 
typu technopárty. 

8. Diskuze 

 
 
  
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města   


